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িাশ্মীয  বাযেীয় ঈভাতিত ফস্থানযে োমতিয িারাতভয নুাযী অভায মিয় 

বাআগগণ! ম্মানীে ফুজুগগাতন দ্বীন, ঈজ্জীমফে নতজায়ানযা এফং মজাতিয ভয়িাতন 

ফস্থানযে এিমনষ্ঠ ভুজামিীন! অারাভু অরাআিুভ য়া যভােুল্লাম য়া ফাযািােুহু। 

“িমে তি অতে ফাধা, 

দ্বাময়ত্ব ারতন াভতন এগুতে, 

এযতয িামগক্রভ জাযী অতে মজাতিয তে” 

অল্লা ুফানাহু য়া োয়ারায িাতে এআ িুয়া িময মাতে মেমন অভাতিয ইভানতি ুযমিে 

যাতখন এফং অভাতিযতি োাঁয দ্বীতনয খখিভতে মনতয়ামজেতিয ভতধে ন্তবুগক্ত িতযন।  

অভায ফগতল ফােগা খেতি এআ ফােগা িিাতনয ভতধেিায ভতয় তনি ভুজামিীন ােীআ 

ীি তয় খগতেন। এআ ংমিপ্ত ফােগায় ফায নাভ ঈতল্লখ িযাতো ম্ভফ তফ না মিন্তু 

অল্লা োয়ারায িাতে ফভয় এআ িুয়া িময খম মেমন খমন োতিয ািােতি িফুর িতয 

খনন। অমভ এআ ফোাতয মনমিে খম, খআভস্ত ভুজামিীন ােী খামর মনয়তে অল্লায 

দ্বীনতি িমেষ্ঠা িযায জনে ভয়িানী মজাতি এতমেতরন। ো খ িুরগাভ অয খাময়াতনয 

ভুজামিীন খাি      ুরয়াভায, ফাযভুরা অয খাুয এয ভুজামিীন খাি েফা 

শ্রীনগয অয ফড়গাতভয ভুজামিীনআ খাি। িতেেি ভুজামিীতনয াািে ফযতণ মখন 
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অভাতিয খ াখ শ্রুজর তয়তে খো খআাতে মনমিেবাতফ অল্লা অজ্জা য়া জ্বার োাঁয 

যভতেয িযজা খুতর মিতয়তেন।   

এআিতে ফরা জরূযী খম, অভায খুফ িাতেয তনি ভুজামি ােীযা ীি তয়তেন মাযা 

অল্লা োয়ারায য়ািায ঈতয আয়াক্বীন িতয এআ ভুমক্তয মজািী পতয ফভতয় 

াাাম মেতরন। োতিয াািতে হৃিতয় িতেয তেময তর াতে াতে অল্লায 

যভে এততে অরাভিুমরল্লা। অনারুর গাজয়ােুর মতন্দয নাতয়তফ অমভয িভান্ডায 

খযান খান,  োয ােীতিয াািাতে িাশ্মীতযয ভুমরভ ঈম্মাতি খভাফাযিফাি জানামি।  

অল্লা োয়ারা োাঁয যীয়তেয খামেতয জীফন মফমরতয় খিয়া এআভস্ত ীিতিয িফুর িতয 

মনন। অভীন আয়া যাবু্বর অরাভীন। এআফ িুযফানী অভাতিয গফগ  অভাতিয মভতনয 

ং। এতে িতয িামশ্ময  মতন্দয অনাতযয মোিাংিী  নুাযীতিয ঈমদ্বগ্ন য়ায 

খিান িাযণ নাআ।  

অভায ম্মামনে বাআতয়যা, 

এআিো মনমিেবাতফ মফশ্বা িরুন খম, অল্লায িতেেিমি য়ািা েে এফং অল্লা 

োয়ারায য়ািাগুতরায েেোয েগ এিিাআ খম খগুতরায ঈতয বযা িযতে তফ। 

ভানুতলয িুফগর জ্ঞাতন  ামিা খো এআিাআ খম, এআ স্বাধীনোয মজাি অজ খেতি তনি 

অতগআ মফরুপ্ত তয় মায়ায িো মেতরা। মিন্তু মফশ্বা িরুন িমেমিন অল্লায মনেেনেুন 

ভিি অভাতিয জনে এত মাতি এফং নেুন নেুন ােীযা অভাতিয াতে এত খমাগিান 

িযতে। অনারুর গাজয়ােুর মন্দ ভুমক্তয মজাতিয এি অজান ধ্বমনয ভে মা িাশ্মীতযয 
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অনাত -িানাত  খৌঁতে খগতে, অয শুধু িামশ্ময নয় মনু্দস্থান অয ামিস্তান খেতি তনি 

ােী অভাতিয াতে এত খমাগ মিতয়তেন। ইনশআল্লাহ আমরা সেই দিননর প্রস্তুদি 

দনদি, খমমিন অভযা অভাতিয িামগক্রভ শুরু িযতফা অয েখন মনু্দস্তাতনয িু ক্রী 

িাুরুলযা ারাতনায ভে জায়গা াতফ না আনাঅল্লা। 

অভায ম্মামনে ভুজামিীন ােীগণ!  

অভাযা এখন খআ ভতয় ফস্থান িযমে মখন িাশ্মীতযয মজািতি মনতয় তনি ধযতনয 

লড়মন্ত্র  রতে। এআ মজািতি খল িতয খিয়ায  ক্রান্ত  রতে এফং ভুজামিীনতিয 

িাযাগাতয ফন্দী িযায াাঁয়োযা  রতে। অতভমযিায িেেি ভিতি বাযে অয ামিস্তান িুআ 

খি এিতমাতগ এআ মজািতি শুধু িুফগর নয়, ুতযাুময খল িতয খিয়ায নিা িযতে। 

োআ এখনআ াফধান তয় মান। অভাতিয িাতে এভন েেে অতে খম তনি োনজীভ 

অতে মাতিয ঈতয ক্রোিডাঈন শুরু তয় খগতে। এআিা খআ লড়মতন্ত্রযআ ং। অজতি 

মমি এআ মজািতি খল িতয খিয়া য় েতফ এয জনে অভযা ভানবাতফ িায়ী োিতফা 

এফং খযাজ াতযয মিতন অভাতিয মজজ্ঞাা িযা তফ খম, অভযা খিন এআ মজাতিয 

খপাজে িমযমন।  
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(োগুে আভযান খাতনয ফােগা ভারাঈন খভামিয িমে, খমখাতন ামিস্তান বাযতেয াতে 

অতরা না িযতে িস্তুে”) 

"অমভ (আভযান খান) ুনযায় অনাতি (তভামি) িায়াে মিমি খম, অভযা অতরা নায় ফম। 

অমভ অনাতি ফতরমে, অমভ জামন ুরয়াভায় খমআ ট্রাতজমড তয়তে, ো অনাতি িষ্ট 

মিতয়তে। োআ ন্ত্রাীতিয (ভুজামি) ঈয অমন খমভনবাতফ াতযন  ান, অভযা োয 

জনে িস্তুে অমে"। 

অমভ এআ িো মযস্কায িতয মিতফা খম, িাশ্মীতযয মযমস্থমেয পয়ারা শুধু মজাি মিতয়আ 

তফ। অয এয পয়ারা এআ মবমিতে তফ খম মনু্দস্তাতনয ভামিতে আরাতভয ভাো ঈ ু তয় 

িাাঁড়াতফ অয িামশ্মতযয াতে াতে ুযা ঈভাতিত যীয়ে িাতয়ভ তফ। এআ পয়ারা 

ফেেীে নে খিান পয়ারা, নে ঐিভে, নে খিান াভমযি খজাি, নে পভুগরা আরামভি 

িামশ্ময গ্রণ িযতফ না। অভযা খো অল্লায িাতে এআ য়ািা িতযমে খম, অভাতিয 

স্বাধীনো ‘রা আরাা আল্লাল্লা’ এয ঈতয িমেমষ্ঠে। অভযা ূফগ  মিতভয িমোরতিয 

িাতে এআ য়ািা িতযমে খম, িাশ্মীতয শুধু ভুাম্মাি াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভ এয 

িানুন িাতয়ভ তফ। মমি অভযা এআ য়ািায ফযতখরা িময েতফ স্মযণ খযতখা, অভাতিয 

ামস্ত িত ায তফ, ম ি খমভন িতভ াভুতিয ভে। মাযা অল্লায যাূতরয য়ািায 

ফযতখরাপ িতযমেতরা। মমি অনাযা এআ বুর ধাযণায ভতধে োতিন খম ভুজামিীন  

মজাতিয মরম ামিস্তাতনয খিান খজনাতযতরয িোয় ঈ াফা িতয, অয খল তয় মাতফ 

েতফ এিা অনাতিয ভমস্তিিূে এফং ো মযক্কোয ময য় ফন িতয। ামিস্তানী 
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খনা এফং যিায এআ ভুূতেগ ভুজামিীনতিয িধান ত্রু। োযা মনতজতিয িোযণায দ্বাযা 

এিমিতি ভুজামিীনতিয ীি িযতে যমিতি মনতজতিযতি মজািীতিয শুবািাংখী 

মততফ ঈস্থান িযতে। ফস্তুে, এআ অতভমযিায খগারাতভযা োতিয িবু অতভমযিায খ তয় 

খিান ংত িভ না। শুধু ভাতে ভতধে িতয়াজনভে আরাভী খরফা ধাযণ িতয। োযা 

ভুজামিীন মফতলে অমাি িাশ্মীতযয ভুজামিতিয খফািা ফানায়। েএফ এখনআ েিগ তয় 

মান িাযণ, ভুমভন িখন এিআ গেগ খেতি মদ্বেীয়ফায ধ্বংমে য় না।   

অভায মিয় ভুজামিীন ােীযা!  

শুধুভাত্র অল্লায াামেআ ভুজামিীনতিযতি মফজয় এতন মিতে াতয। অভাতিয ফভতয় 

অল্লায িাতে এআ িুয়া িযা ঈম ে খম মেমন খমন অভাতিয এভন ন্তয খিন মা োাঁয 

যভতেয িেোী এফং যভে ায়ায তয খআ নুমায়ী অভর িযায োপীি িান 

িতযন। 

অনাযা মি খিখতে ানমন খম মিবাতফ াযা ৃমেফী অপগামনস্তাতনয মজািতি খেভ িযায 

 ক্রান্ত িতযমেতরা? ১৭ ফেয ভুজামিীতনয অল্লা োড়া খিান খপাজেিাযী মেতরা না। 

ৃমেফীয িায় ফ খি এআ  ক্রাতন্ত ামভর মেতরা অয ভুজামিতিয ঈতয খফাভফলগন িতয 

খগতে। অয অজতি খিখুন মিবাতফ অল্লায াাতমে এত খগতে। অজ অপগামনস্তাতন 

ভুজামিীনতিয  যীয়তেয মফজয় িভামণে। মমি এআফ াামে স্বীিায না িময েতফ 

অল্লায য়ািাতি স্বীিায িযা তরা। অপগামনস্তাতন ভুজামিীনতিয মফজয় েখনআ ম্ভফ 
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তয়তে মখন োযা মনতজতিয মজািতি লড়মন্ত্রভুক্ত খযতখমেতরন। িাঈতি মজাতিয মত  

খেন খেতি েুময ফাতে খিনমন। এআ মফজয়ী ভুজামতিয ির অভাতিয জনে খিযণা স্বরু।  

িাশ্মীতয ফস্থানযে অভায ম্মামনে বাআতয়যা!   

অনাতিয িাতে অফান খম ভুজামিীনতিয জনে ফভতয় িুয়া িরুন এফং মনতজতিয 

াধেভে মজাি  ভুজামিীনতিয াামে িযতে এমগতয় অুন। াধে ফরতে খফাোতে  ামি 

খম, েরুন মজািতিভীযা মজাতিয িস্তুমে মনতফ এফং ভুমক্তয এআ মজাতি খমাগিান িযতফ। 

অয মাযা এআ মজাতি ং মনতে াযগ ভতন িযতেন োযা ম্পি এফং িুয়ায ভাধেতভ 

াামে িযতফন। এআ ফোাতয মফতল খখয়ার যাখুন খম, অনাতিয ম্পতি ফায অতগ 

মজাতিয ি যতয়তে। অনায ঈতয িাময়ত্ব অতে খম, ভুজামিীনতিয ভাতরয িতয়াজন 

ূযণ িযা। অনাযা মজজ্ঞামে তফন এআ ফোাতয খম মখন ভুজামিীনতিয িতয়াজতন ডাি 

এতমেতরা েখন অমন অনায মািাে অয ািািা খিাোয় ফেয় িতযমেতরন।   

অভায ম্মামনে অতরভগণ!  

অনাযা অল্লায দ্বীতনয ংযিণিাযী। অনাতিয ঈতয তনি ফড় ফড় গুরুদ্বাময়ত্ব অতে। 

এির িাময়তত্বয ভতধে নেেভ এিমি র মখনআ দ্বীন  ভুরভানতিয ঈতয অঘাে 

অতফ, েখন ফগাত্মিবাতফ আরাভ  ভুজামিীনতিয স্বােগ যিা িযতফন আনা অল্লা।  
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অভায ম্মামনে ঈরাভাগণ, 

খমআমিতনয ফোাতয অল্লা য়ািা িতযতেন খম- মজফায ঈতয োরা রাগতনা তফ, খমিন 

অনাতি মজজ্ঞাা িযা তফ অমন মনতজয জ্ঞানতি মিবাতফ িাতজ রামগতয়তেন? খমিন 

খমন এভন না য় খম অল্লায িযফাতয খিান ভুজামিীন অনাতিয মফরুতে এআ ািে খিয় 

খম, মখন মজাি অয ভুজামিীনতিয মফরুতে লড়মন্ত্র িযা মিতরা েখন এআ অতরভ িাতণয 

বতয়  ু তয় ফত মেতরন এফং দ্বাময়ত্ব এমড়তয় মায়ায ফাানা খুজমেতরন। ভতন যাখতফন 

এআ জ্ঞান অনায ঈতয অভানে এফং এআ জ্ঞাতনয মাফ অনাতিয িাে খেতি খনয়া 

তফ। 

এআ ভতয় অমভ আরাভতিভী িাশ্মীযীতিযতি ফরতে  াআ খম,  

মযয়াতেয ুফাো অভাতিয বূমভতে েখনআ অতফ মখন অভযা মনু্দ ভুমযিতিয ঈয 

মফজয়ী তফা। অয অল্লা মফজতয়য য়ািা োতিযতি িতযতেন মাযা অভর ম ি িযতফ। 

োআ মনতজতিযতি োিয়াফান মততফ গতড় েুরুন এফং খাতর মনয়তে অল্লতি খুী িযায 

জনে মনতজতিযতি ভগন িরুন। এআ ধাযণামি হৃিতয় িতফ িযান খম, মনু্দ ভারাঈনতিয 

শুধু ত্রু ভতন িযাআ মতেষ্ট নয়, ফযং োতিয াতে াতে ত্রুো খালন িযায াতে াতে 

মনতজতিযতি আরাভী জীফনফেফস্থায াতে ংমুক্ত িযা ভানবাতফ জরুযী। এআ িুআতয়য 

মভর মখনআ এিাতে মভমরে তফ েখনআ অল্লায াামে অতফ এফং অভযা মফজতয়য 

ুঘ্রাণ াতফা আনাঅল্লা। এআ মফলতয় েরুন-েরুনীতিয ভনতমাগী য়া মফতল িতয়াজন। 

এখন খেতি মনতজতিযতি ফ ধযতনয শ্লীরো খেতি িূতয যাখুন। রাে িাতয়ভ িরুন  
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খনি অভর িরুন। গুনা ভানুতলয ন্ততয িাগ খপতর খিয় এফং পরশ্রুমেতে অমখযাে 

িমেগ্রস্ত িতয। অনাতিয িাতে অল্লায মনয়াভতেয ংখে ঈিাযণ অতে োআ 

খগুতরাতি অনায অতনান্নয়তনয জনে িাতজ রাগান মাতে অমখযাতে অল্লায াভতন 

রজ্জায় না ড়তে য়। ভতন যাখতফন মজাি োড়া নে খম খিান ধযতনয িমেফাতিয ভাধেভ 

খমভন খভাভফামে মনতয় মভমের ফা জনাধাযতণয ে অিিাতনা (যোর) ফতযাধ এফং 

নোনে ঈায় এগুতরা অভাতিয িমে খফী িতয এফং ত্রুয োতে মিেুআ মায় অত না। 

এআফ শুধুভাত্র িুযাা ফেেীে অয মিেুআ নয়। আনা অল্লা মনু্দ িুপপাযতিয যামজে 

িযায এিভাত্র ভাধেভ র মজাি। অল্লা োয়ারা অভাতিয আরাতভয তে  রায খেৌমপি 

মিন।  

ামিস্তাতন ফাফািাযী মজািতিভী বাআগণ! 

অনাযা ফভতয় িাশ্মীতযয মজাতিয জনে জান  ভার মিতয় ামজয মেতরন। খো অজতি 

এভন মি তয় খগর খম, মখন অজতি িাশ্মীতযয ফমস্ত অয মরগমরতে ভুরভানতিয খুন 

িযা তি েখন অনাযা রাতায অয িযা ীতে নারা নিগভা মযস্কাতয ফেস্ত? গেিার 

অনাযা গণেন্ত্রতি াযাভ ফরতেন খো অজতি মি তরা খম গণেন্ত্র-জােীয়োফাতিয ফুমর 

অড়াতিন? ভতন যাখুন খম খযাজ াতযয মিন অনায মাফ অনায িাে খেতিআ 

খনয়া তফ এফং খমিন অনাতিয যাজননমেি খনোযা অনায ুাময িযায জনে 

োিতফ না। এ খিভন াামে?  মখন অনাতিয ভন  ায় ফা নুভমে ান শুধু েখন 

অভাতিয াামে িযতে অতন অয মখন আিা োিা স্বতত্ব নুভমে ান না েখন খেতভ 
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মান!  

অনাতিয িাে খেতি মাফ খনয়া তফ, অনাযা মাযা ূতফগ িাশ্মীতযয মজাতি ামভর 

মেতরন োযা ১০ ফেয তয এআ মজািতি বুতর খগতরন খিন? মজাি অনাতিয আিা ভে 

 তর না, ফযং অনাতিয  ার রন ফা আিা মজািতিমিি তে তফ। 

মজাি অনাতিয খখয়ার-খুীয নুযণ িতযনা। ফযং অনাতিয খখয়ার-খুী 

অনাতিযতি ক্রীেিা ফামনতয় খযতখতে। অয অনাতিয খখয়ার-খুী   ামিা শুধু 

িুমনয়ামফ। এজনেআ মজাতিয অর পর াতিন না। ২০১৩ াতর মখন অনাযা িাশ্মীময 

মজাি খেতি মনতজতিয গুমিতয় মনতয়মেতরন মা অভাতিয মজািতি ৩০ ফেয মমেতয় 

মিতয়তে। অয এজনে নেুন িতয এআ মজাি শুরু িযতে তয়তে। মিন্ত অল্লা ো'য়ারায 

যভতে অফায িাশ্মীয মজাতি অভাতিয ে রা শুরু তয়তে।  

অভায মিয় বাআতয়যা!  

এআ মফলয়মি মি এখন মযষ্কায নয় খম, মখন ামিস্তান যিাতযয ঈয অঘাে রাগর, 

েখন খ এিমিতনয ভতধেআ বাযতেয মফরুতে মুতেয জনে িস্তে তয় খগর!  

অজ মমি অভাতিয ফস্থা খিমখ, মখন িাশ্মীতয িমেভুূতেগ অভাতিয ভাতয়যা অঘােিাপ্ত 

তিন, অভাতিয মিয়  ম্মামনে খফাতনযা অঘােিাপ্ত তি, মখন অভাতিয বাআতিয যীয 

অঘােিাপ্ত তি, েখন এআ খি(ামিস্তান) বাযতেয াতে ফনু্ধত্বোয ম্পিগ িযতে ফেস্ত। 
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মখন অভাতিয িমরজায িুিযা অময়া  মনরুপাযতিয যতক্ত মবতজ মগতয়মের এআ জমভন! 

েখন ামিস্তাতনয মুেমফভানগুতরা বাযতেয অিাীভায় িতফ িতযনা!  

মখন খাময়ান এফং িুরগাতভ ভুজামিতিয মেন্নমফমিন্ন  অগুতন েরত মায়া রা োতিয 

অনজনতিয িাতে এতমের খভয় খি ামিস্তানতি ফাধা মিতয়মের বাযতে িতফ 

িযতে?! 

এযয ২০০৮, ২০১০  ২০১৬ খে অভাতিয মশুযা মখন ােয মনতয় অতন্দারন িযমের, 

েখন োতিয যীযগুতরা মনু্দতিয গুমরতে মেন্নমফমিন্ন তয়মের।   

ভতন যাখতফন! অনাতিয জনে এতিয খিান বাতরাফাা খনআ। খমভনিা অভায মিয় ােী  

তমাগী মি িভান্ডায মযান খান য. ফতরতেন খম-  

এতিতয (ামিস্তান) যিাতযয খো আভান  মফশ্বা খনআ, োযা শুধু োতিয বূখতন্ডয ম ন্তায় 

ম মন্তে। 

[অল্লা োয়ারা অভাতিযতি ামিস্তানী হুিুভে  মনু্দস্তানী িাতপযতিয লড়মন্ত্র খেতি যিা 

িরুন।] 

অভায মিয় বাআতয়যা!  

অতযিিা মফলয় তরা 'খবাি'। ফহু ভানুল অনাতিয িাতে অত মফমবন্ন ভয় খবাি  াআতে। 

ে  এআ খবাতিয মনফগা তন ংগ্রণ িযাআ এিিা িুপযী। মা তজআ অনাতি খগাভযা 

িতয মিতে াতয, ো খাি ভুমযি আমন্ডয়ায দ্বাযা ফা ভুতখ অল্লায নাভ ঈচ্চাযণিাযী 
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ামিস্তাতনয দ্বাযা। মমি অমন খিান ফোমক্ততি খবাি খিন, খো এিা অল্লা োয়ারায 

মনধগামযে অআতনয াতে মফতরা। এআ িোতি স্মযণ যাখুন, খবাি খিয়ায মফলয়মি অনায 

ইভাতনয াতে মৃ্পক্ত মফলয়। অনায এিমি ভাত্র খবাি অনাতি দ্বীন-আরাভ  অল্লায 

মযয়তেয খ াতখ যাধী ফামনতয় খপরতফ। 

অয অনাতিয মি ভতন য় খম খবাতিয ভাধেতভ এআ িাতপয জাতরভযা মনু্দস্তান এফং 

িাশ্মীযীতিয ভো িুয িতয মিতফ?! অনাতিয তিনমন্দন ভো ম ি িতয মিতফ?!  

মিন্তু এআ মফলয়মি স্মযণ যাখুন! এিা অনায অভরতি ফযফাি িতয মিতফ।  

খ মিয় বাআ  খফাতনযা!  

অমভ অনাতিযতি ফরমে খম, অনাযা এফ িুপযী খেতি মনতজতিযতি ফাাঁম তয় যাখুন।  

মনু্দস্তাতন ফফাযে অভায ভুমরভ ভাতয়যা!  

অমভ অনাতিয ত েন িযতে  াআ এফং এিা ফরতে  াআ খম, মিবাতফ ভুমরভযা 

ফাযংফায েভ্রষ্ট তয়তে। 

ম্মামনে ভাতয়যা!  

অনাতিয খতযানী  ম ন্তা অভায জানা অতে এফং অভায িাতে এ ংফাি অতে 

মনু্দস্তাতন ভুমরভযা িেিা িষ্ট  িুঃতখয ভধে অতেন। মিবাতফ অনাতিযতি এিা খেতড় 

খিয়া তয়তে, মিবাতফ অনাতিযতি মক্তয খজাতয অফে িতয যাখা তয়তে! 
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অমন মফশ্বা িরুন! অনায িমেমি জুরুভ তে ভুমক্তয এিিাআ ঈায় খম, অনাযা মনজ 

ন্তানতিয মজাি মপ-ামফমরল্লা'য জনে িস্তুে িরুন। শুধু মজাতিয িাযতণআ অনাতিয 

ূফগুরুলযা অল্লায নুগ্রত ম্মানীে তয়তেন। শুধু মজািআ অনাতি  অনায 

ন্তানতিয মনযািা মিতে াতয। ুেযাং িাজ তনি যতয় খগতে এফং মযশ্রভ ফা খভনে 

তনি িতয়াজন। মনতজতিয িমেমি ভমজি ধ্বং য়ায অতগ  মনতজতিয ফামড়ঘয ধ্বং 

য়ায অতগআ মনতজতিয ন্তানতিযতি মজাতিয জনে খিযণ িরুন। মাতে োযা অনাতিয 

দ্বীন  অনাতিয ঘযফামড় যিা িযতে াতয।   

ফগতল অমভ এিজন মি ভুজামি বাআতয়য িযা খিায়া ুনযাফৃমি িযায খ ষ্টা িযতফা:  

মখন অল্লা ো'অরা রাত ভাপুজ ফন্ধ িতয মিতয়মেতরন, মফশ্ব-জাান তেময িযতরন এফং 

িরভ মিতয় মরখতরন "অভায যভ অভায খক্রাতধয ঈয মফজয়ী রাব িতয, মিয়াভতেয মিন 

অমভ খোভাতিয াভতন এভন ফস্থায় মভমরে ফ, মখন অভায যভ অভায খক্রাতধয ঈয 

মফজয়ী তফ"। খ ফমন-অিভ মমি খোভায া িুমনয়া  অভাতনয িমেমি ং মযূণগ 

তয় মায়, মমি েুমভ অভায াতে খিান মযি গ্রণ না িতয োতিা এফং মমি েুমভ িভা  া 

োতর ফেআ অমভ খোভাতিযতি িভা িতয মিতফা।  

খ অভান  জমভতনয ভামরি! অভাতিয ফিতি িামযে িরুন, অভতিয ন্তযতি ঈনু্মক্ত 

িতয মিন। অভাতিযতি িুযঅন ফুোয  োয ঈয অভর িযায োমপি িান িরুন। 

অমভন। 

---------------------------------- 


